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บทนํา
สําหรับทานผูอานที่ไมไดติดตามนิยายชุดสามเกลอตลอดมา ผูประพันธขอเลาเรื่องยอนหลังให
ทานฟงแตเพียงยอ ๆ วา คณะพรรคสี่สหายของเราตางมีลูกชายคนละคน ลูกชายของพลชื่อพนัส
ลูกชายของนิกรชื่อนพ ลูกชายของเสี่ยหงวนชื่อสมนึก และลูกชายของศาสตราจารย พล.ท. ดิเรกชือ่
ดํารง
สี่สหายไดสงลูกชายของเขาไปเปนนักเรียนกินนอนของโรงเรียนราษฎรที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
เมื่อเรียนสําเร็จเตรียมปที่ 2 แลวก็สงไปรับราชการที่สหรัฐอเมริกา พนัสเรียนวิศวกรรมศาสตร
สมนึกเรียนพาณิชศาสตร และดํารงเรียนวิทยาศาสตรและดาราศาสตรเจริญรอยตามบิดา ถึงวาเด็ก
หนุมทั้งสี่คนมีทีถาวาไมรับประทานถานตอนรุนหนุม แตเมื่อไปอยูตางประเทศก็มีความรักเกียรติ
ของประเทศชาติ รักศักดิ์ศรีของตัวเองไมกลาทําตัวเหลวไหลแบบโกอเมริกันทุกคนตางมานะเลา
เรียนจนกระทัง่ ไดรบั ปริญญาตรี และ ปริญญาโท โดยเฉพาะดํารงเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเชีย่ วชาญ
ในวิชาวิทยาศาสตรทุกสาขา แทบจะกลาวไดวาเขามีความรูความสามารถไมยิ่งหยอนกวาบิดาของ
เขาเลย
นักวิทยาศาสตรในอเมริการตางยกยองสรรเสริญชายหนุมผูเปนสายโลหิตของจอม
นักวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญของโลกอยางยิ่ง
เมือ่ ไดรบั ปริญญาโทเรียบรอยแลวลูก ๆ ของสี่สหายก็จดหมายติดตอกับทางบานเกริ่นขาว
กําหนดกลับ แตก็ไมมีกําหนดแนนอนอะไรเพราะชายหนุมทั้งสี่เปนลูกเศรษฐี มีเงินทองใหใช
อยางฟุมเฟอยจึงพากันทองเที่ยวทั่วสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศลาตินอเมริกาใต บางทีก็บินไป
เที่ยวที่ฮาไว สาว ๆ วัยรุน ชาวอเมริกนั ลวนแตอยากไดเปนผัว เพราะแตละคนตางก็มีดอลลาพกเต็ม
กระเปาและจายเงินคลองชอบเลี้ยงขาวเพื่อนฝูง ซึ่งตามปกติชาวอเมริกันกินอะไรก็ตางคนตางออก
ไมนิยมออกเงินเลี้ยงเพื่อน สําหรับผูห ญิงทีเ่ สนหาจริง ๆ ถึงจะพาไปเลี้ยงขาว
ขณะนี้ พนัสกับนพและสมนึกก็มีอายุครบ 25 ปบริบูรณ สวนดํารงออนกวาเพื่อนทั้ง 3 ปหนึง่
เปนอันวาทานผูอานไดทราบแลววาสี่สหายของเราตางมีลูกชายคนละคนและเปนใครบาง ขอเชิญ
ทานหาความสําราญกับนิยายชุดสามเกลอในตอน “หนุม เนือ้ หอม” ตอไป!
!
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ตอไปนี้เปนโทรเลขตางประเทศที่พนัส พัชราภรณ มีมาถึงบิดาของเขา แปลเปนภาษาไทยดังนี้

คุณพอ ทีเ่ คารพรัก
ผมกับนพ, สมนึก และ ดํารง จะออกจากซานฟรานซิสโกคืนวันพุทธที่ 28 เมษายน ไป
โตเกียว เราตื่นเตนดีใจที่จะไดกลับบานไดเห็นหนาคุณพอคุณแม และ ญาติผใู หญ เราจะไปเที่ยว
ญี่ปุนไมเกินหนึ่งสัปดาห กําหนดกลับกรุงเทพฯ แนนอนจะโทรเลขใหทราบ
พนัส พัชราภรณ
!
ตอมาอาเสี่ยกิมหงวนไดรับโทรเลขจากลูกชายสุดสวาทของเขาหนึ่งฉบับ ซึง่ สงมาจากโรงแรม
อิมพีเรียลแหงมหานครโตเกียวมีขอความวา
เตีย่ ทีร่ กั
พวกเราพักอยูที่โตเกียวอยางสุขสบาย ถาตองการอะไรโปรดโทรเลขมาบอก ผมจะหามาฝาก
เราจะกลับบานกอนวันที่ 10 พฤษภาคมแนนอน
สมนึก ไทยแท
ในที่สุด สี่สหายกับสี่นางและทานผูใหญทั้งสองตางก็ทราบวันกลับที่แนนอนของชายหนุมทั้งสี่
คน ซึ่งพนัสไดโทรเลขมาถึงพลอีกหนึ่งฉบับ!
คุณพอ ทีเ่ คารพรัก
เราจําเปนตองกลับกรุงเทพฯ เพราะเงินหมด มีเหลือแตเพียงตั๋วเครื่องบินและคาใชจายเทาที่
จําเปน โปรดคอยรับทีท่ า อากาศยานดอนเมือง เราจะถึงสนามบินในเวลา 14.30 น. ของวันศุกรที่ 7
พฤษภาคม โดยเครื่องบินของบริษทั โยกูซิวะ แอรไลน
พนัส พัชราภรณ
คุณพอ คุณแม คุณปู หรือ คุณตา และ คุณยา ตื่นเตนดีใจและวุนวายไปตามกันการเตรียมตัว
ตอนรับหนุม นอยทัง้ สีค่ นนีไ้ ดใชเวลาเกือบเดือนแลว หองรับรองชัน้ บนซึง่ เปนหองกวางใหญเกือบ
เทาหองโถงชัน้ ลาง ซึ่งเคยเปนหองพักแรมของแขกที่มาจากตางจังหวัด ไดถูกดัดแปลงเปนหองพัก
ของ พนัส, นพ, ดํารง และ สมนึก ตามความประสงคของหนุมนอยทั้งสี่ซึ่งตองการอยูรวมหอง
เดียวกัน เสี่ยหงวนทุมเงิน 50,000 บาทซือ้ เครื่องตกแตงหอง ซื้อเครือ่ งตกแตงหองทีส่ วยงาม
ทันสมัย มีเตียงนอนขนาด 3 ฟุตครึง่ ตัง้ เรียงรวมกัน 4 เตียง ตูเ สือ้ ผา โตะเครื่องแปงและเฟอรนิเจอร
แตละชิ้นลวนแตมีคาราคาแพงซึ่งคนจนไมมีโอกาสที่จะได หองนอนพิเศษนีม้ ีหอ งน้าํ พรอม ใหญ
กวาหองนอนทุก ๆ หอง มีโทรศัพท 2 เครื่อง เครื่องหนึ่งใชตดิ ตอภายในบานอีกเครื่องหนึง่ ใชพดู
ทั่วไป ทุกสิ่งทุกอยางในหองนอนนี้ใหมเอี่ยม มีเครื่องบํารุงความสุขหลายอยาง เชน เครื่องรับวิทยุ

12 หลอดพรอมดวยเครื่องเลนแผนเสียง โทรทัศนขนาด 23 นิว้ ถึงแมไมมีเครื่องปรับอากาศ แตก็มี
พัดลมเพดาน พัดลมตัง้ ขนาดใหญ และพัดลมขนาดเล็กประจําโตะขางเตียงนอน ที่ไมมี
เครื่องปรับอากาศก็เพราะศาสตราจารยดิเรกใหความเห็นวา การนอนในหองทีม่ เี ครื่องปรับอากาศ
นัน้
อาจจะทําใหปอดชืน้ หรือเปนโรคปอดไดงา ย
ลมธรรมชาติหรือพัดลมยอมดีกวา
เครื่องปรับอากาศ คนใชชายหญิงทุกคนตองเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันแลว เกี่ยวกับการทําความ
สะอาดตกแตงหองนี้ คุณหญิงวาดพิถีพิถันมาก ทานเรียกผูรับเหมามาทําหองน้ําใหม รื้อเครือ่ ง
สุขภัณฑออกติดตัง้ ใหมหมด แมกระทั่งสวมแบบซักโครกก็ทําใหมเปนที่นั่งคูติดกัน เพือ่ ให
หลานชายของทานไดรับความสะดวกสบายและไดพูดคุยกัน ถาหากวามีความจําเปนตองทําธุระใน
เวลาเดียวกัน ทั้งหองนอนและหองน้ําทาสีใหม เปนหองนอนที่กวางขวางสวยงามนาอยูมาก
หนังสือพิมพรายสัปดาหและรายวันหลายฉบับตางเสนอขาวเกี่ยวกับ พนัส , นพ , สมนึก และ ดํารง
“หนุม เนื้อหอม” ลูกเศรษฐีผูไดรบั ปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา และจะกลับมาบานถึงทาอากาศยาน
กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 14.30 น. โดยเครื่องบินของบริษทั โยกูซวิ ะ แอรไลน แนละ
ขาวนี้ทําใหวงการสาวทีนเอดและจิ๊กกี๋ ทัง้ หลายตืน่ เตนสนใจไมนอ ย โดยเฉพาะสมนึกหรือเสีย่ ตี๋
ปริญญาโทพาณิชยศาสตรผูเปนทายาทของอาเสี่ยกิมหงวน มีเด็กสาวหลายพันคนเตรียมตัวที่จะจับ
เขาเปนแฟนหรือเปนคูค รองทางบาน “พัชราภรณ” ไดรบั โทรศัพทจากสาววัยรุนวันหนึง่ รวมรอย
รายที่มีมาถามถึงกําหนดเวลาแนนอนที่สี่สหายนอยมาถึงสนามบินดอนเมือง
ในที่สุด วันที่ พนัส , นพ , ดํารง และ สมนึก ไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินไทยอีกครั้งหนึ่งก็
ผานมาถึง สี่สหายกับสี่นางพรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ คุณหญิงวาดและเจาแหวไดไปถึงทาอากาศ
ยานดอนเมืองกอนเที่ยงและถือโอกาสรับประทานอาหารที่นั่น ญาติมิตรของคณะพรรคสี่สหาย ตาง
ยอย ๆกันมาหลังจาก 13.00 น.ลวงแลว เปนการตอนรับทีอ่ บอุน ทีส่ ดุ เสี่ยหงวนเปดฟรีบารเลี้ยง
เครื่องดืม่ และ อาหารแกผูที่มารับลูกหลานของเขา ทุกคนมีสี่หนาสดชื่นยิ้มแยมแจมใส เวลาผาน
พนไปตามลําดับ ภายในหองโถงใหญอันเปนหองรับประทานอาหารและพักผอน ของทาอากาศยาน
ดอนเมืองเต็มไปดวย ทานผูม อี นั จะรับประทานหรือเหลือรับประทานทีม่ าสงหรือมาคอยรับญาติ
มิตรของตน ไมมีบุคคลชั้นกรรมกรหาเชากินค่ําหรือพวกแมคาหาบเรปะปนอยูเลย ทั้งคนไทยและ
คนตางดาวลวนแต แตงกาย ภูมฐิ าน หรูหรา ลวนแตมีรถเกงขี่ไมไดยืนโหนรถเมลมาจากกรุงเทพฯ
ในสนามบินมีเครื่องบินบินขึ้นลงตลอดเวลา สนามบินดอนเมืองเปน สนามบินที่สําคัญแหงหนึ่ง
ทางภาคตะวันออกนี้ เปนสนามบินที่สวยงามทันสมัย มีเครื่องบินของสายการบินตาง ๆ เกือบทัว่
โลกผานมาที่นี้!
สี่นางแตงชุดสีเขียว เหมือนกัน นั่งรวมโตะกับคุณหญิงวาด ซึ่งอยูในชุดผาไหมไทยสี
น้าํ ตาลออน สมสภาพของผูมีอายุอีกโตะหนึ่งใกลกันคือ พล, นิกร, กิมหงวน, และเจาคุณปจจนึกฯ
สามสหายกับทานเจาคุณแตงเครื่องแบบ นายทหารซึ่งเปนเครื่องแบบปรกติกากีแกมเขียวคอแบะผูก

เน็คไท ยศเครื่องหมายพลเอกบนบาเจาคุณปจจนึกฯ และแถบเหรียญตราที่หนาอกหาแถวทําใหทาน
เจาคุณมีสงานาเกรงขาม ถึงแมวาศีรษะของทานจะลานเลี่ยนเปนมันแผล็บก็ตาม
ขณะนี้เปนเวลา 14.00 น. เศษแลว นายพลดิเรกพาเจาแหวไปสอบถามเวลาเครื่องบินเขา
และไปขออนุญาตพิเศษเพื่อพาคณะพรรคของเขา ผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรออกไปรับ
สี่สหายนอยที่ลานจอดเครื่องบิน!
คุณหญิงวาดนั่งกระสับกระสายและคอยถามเวลาจากประไพหลานสะใภของทาน
ตลอดเวลา ในที่สุดทานก็มองมาที่โตะสามสหายซึ่งอยูติด ๆ กัน แลวทานก็กลาวกับนิกรซึ่งนั่งคอ
ตกแสดงสีหนาไมสูจะสบายใจเทาใดนัก!
“แกเปนอะไรไปวะกร ใคร ๆ เขาราเริงแจมใสกันทั้งนั้น แตแกนั่งซึมกระทืออยูคนเดียว”
นิกรผืนหัวเราะเสียงปรา!
“นั่นนะซิครับ”
คุณหญิงวาดขมวดคิ้วยน
“แกไมดใี จหรือทีแ่ กจะไดเห็นหนาลูกชายหนุม ของแก”
นิกรสั่นศีรษะ
“ไมครับ เห็นหนาอายนพผมก็มเี รือ่ งควักกระเปาตลอดเวลา มันอยูเมืองนอกผมสงเงินไป
ใหมันใชเดือนละสองหมื่นบาทก็ยังดีกวามันกลับมาบาน ผมคิดวาตอไปนี้อายนพคงไถผมอยางนอย
เดือนละหาหมื่นบาท”!
เจาคุณปจจนึก ฯ มองดูหนาลูกเขยของทานอยางขบขันแลวพูดเสริมขึ้น
“อยาลืมวาแกก็เคยไถเงินเจาคุณวิจิตรฯ คุณพอของแก มีลูกแลวไมตองบนเราเปนพอเราก็มี
หนาทีจ่ า ยเงินใหมนั ”!
นิกรซักฉิว
“ก็ผมไมไดตั้งใจใหมันเกิดมานี่ครับ คอยดูซคิ รับ ผมจะใหเงินอายนพใชวันละหกสลึง
เทานัน้ ”!
ทันใดนั้นเองศาสตราจารยดิเรกก็เดินเขามาในหองโถงดวยใบหนัายิ้มแยมแจมใส เขาแตง
เครื่องแบบนายพลเชนเดียวกับเจาคุณกับเจาคุณปจจนึกฯ สวนเจาแหวแตงสิบเอกสวมหมวกหนีบ
เปนเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอเชิ้ทไมไดผูกเน็คไท!
“วาไงโวย” พลถามนายแพทยหนุม
ศาสตราจารยดเิ รกยกนาฬิกาขอมือเรือนทองขึน้ มองดูเวลา
!
“สอบถามมาแลว
เขาบอกวาเครื่องบินจากญีป่ ุนเทีย่ วนี้ มาชากวากําหนดราวครึ่ง
ชัว่ โมง”!
!
คุณหญิงวาดชักฉิว!
"ทําไมมันถึงชาละพอดิเรก#!

เสี่ยหงวนยิ้มใหคุณหญิงวาดแลวพูดเสริมขึ้น!
"อาจจะเสียเวลารอหลีกก็ไดครับ#!
"ออ# คุณหญิงวาดอุทานเสียงยานคาง แตแลวทานก็สะดุงโหยง "หาเครื่องบินมีหลีก
เหมือนอยางรถรางหรือรถไฟยังงั้นหรือพอหงวน#!
พ.อ. กิมหงวน หัวเราะหึๆ!
"ผมหมายถึงสนามครับ บางทีสนามไมวาง หอบังคับการบินเขาก็วิทยุบอกใหนักบินพา
ผูโดยสารไปเที่ยวชมอาวไทย หรือชมกรุงเทพฯ เสียกอน#!
พล พัชราภรณ กลาวกับคุณหญิงวาดเบาๆ!
"คุณแมทําใจเย็นๆ เถอะครับ อยางไรในชัว่ โมงนี้ คุณแมกต็ อ งไดเห็นหลานๆ ของคุณแม
ทั้งสี่คน#! พูดจบเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่นายพลดิเรก "แกขออนุญาตเรียบรอยแลวหรือที่จะพาพวก
เราไปรับลูกๆ ที่ลานบิน#!
"ออไร ไมมีการขัดของอะไรหรอก ใครๆ ก็รูจักกันทั้งนั้น ถึงขัดของกันก็ตองบุกไปที่ลาน
จอดจนได ลูกหลานกลับมาจากเมืองนอกทั้งที ไปรับมันที่บันไดเครื่องบินมันจะไดชื่นใจ แตวา ...มี
เด็กสาวๆ มาคอยรับลูกเราตั้งพันคนเชียวนะ พล ยืนออกันอยูข า งนอกหนาสลอนไปหมด ทาทางยัง
เปนเด็กนักเรียนทัง้ นัน้ ที่เปนจิ๊กกี๋นุงกางเกงฟตเปรียะก็มีไมนอย#!
!
พลหันมายิ้มใหเจาคุณปจจนึกฯ!
"พวกเด็กสาวๆ คงจะทําใหเจานัส, เจานพ, สมนึกและดํารง วุนวายไปตามกัน#!
!
"ใช อากําลังวิตกอยูทีเดียว ลูกๆ ของพวกแกอาจจะเสียคน เพราะเด็กสาวๆ ก็ได#!
!
พ.อ. กิมหงวนพูดเสริมขึ้น!
"นั่นนะซีครับ ผมตั้งใจจะใหมันบวชพรรษานี้ แตกลัวมันจะเบียดเสียกอน เจาสี่คนนี่มันก็
คงไมใชยอยเหมือนกัน#!
!
ทานเจาคุณหัวเราะเบาๆ!
"ลูกไมมันหลนไมไกลตนหรอก พวกแกเมื่อหนุมๆ เคยเปนลิงเปนคาง เคยเจาชูขนาดไหน
ลูกๆ ของพวกแกมันก็ตองเปนอยางนั้น เวลา $%!ปผานมามันไมนานจนเกินไป อายังจําเหตุการณ
ตางๆ ไดดี วันหนึง่ ๆ พวกแกทําใหอาปวดกบาลตั้งหลายพันครั้ง เดี๋ยวนี้คอยยังชั่วหนอย เพราะมี
อายุมากขึ้น ความทะลึ่งก็คอยๆ หมดไป#!
พลวา “เราแยกยายไปคุยตามโตะญาติมิตรของเราเถอะครับ นั่งรวมกลุมกันอยางนี้นา
เกลียด”!
คุณหญิงวาดเห็นพองดวย!
“เออ จริงซิลูก” แลวทานก็หันมาทางสี่นาง “แยกยายกันไปคุยกับญาติมิตรของเราที่มาคอย
รับเจาสีค่ นนัน่ เถอะ หาเรื่องคุยเพลิน ๆ เวลามันจะไดผา นไป เฮอ-อยากใหมันมาถึงเร็ว ๆ คิดถึงใจ
จะขาดแลว”!

ทุกคนตางลุกขึ้นแยกยายกันไปโอภาปราศรัยกับพวกญาติมิตรประมาณ 50 คนทีม่ าคอยรับ
พนัส, นพ,สมนึก และดํารง ทายาทของคณะพรรคสี่สหายบรรดาวงศาคณาญาติตาง ปลื้มใจไปตาม
กัน!
ในทีส่ ดุ เครื่องบินไอพนสีเ่ ครือ่ งยนตของบริษทั โยกูซวี ะ แอรไลน ก็มาถึงสนามบินดอน
เมืองซึ่งลาชาไปกวากําหนดเวลา 20 นาที ที่ลาชาก็เพราะกอนจะออกจากสนามบินโตเกียวมีพายุ
และฝนรุนแรงมาก นักบินตองรอคอยใหลมพายุผานไปกอนจึงนําเครื่องบินเดินทางมา !
คณะพรรคสีส่ หายของเราพรอมดวยสีน่ าง เจาคุณปจจนึก ฯ คุณหญิงวาดและเจาแหวตาง
ลงมา จากทาอากาศยาน ขณะที่เครื่องบินยักษ รอน ลงสูพื้น สนามทางดานเหนือและวิ่งไปตามทาง
วิ่งของมันผานไปทางสนามบินของกองทัพอากาศคอย ๆ เลี้ยวกลับวิ่งแท็กซี่มาทางดานตะวันตกคือ
ดานทาอากาศยานนี้!
ทุกคนใจเตนระทึกไปตามกัน จนกระทั่งเครื่องบินยักษมีเครื่องหมายธงอาทิตยอุทัยคลาน
เอือ่ ย ๆ มาจอดบนลานบินอันกวางขวาง บันไดรถเข็นถูกรถยนตรสําหรับจูงลากคันหนึ่งลากไปแลว
เจาหนาที่ของบริษัทการบินชวยกันเทียบบันไดกับประตูเครื่องบินใหเรียบรอย!
สักครูหนึ่งประตูบานซาย ของเครื่องบินก็เลื่อนออก คนแรกที่กาวออกมาจากลําตัว
เครื่องบินคือแอรโฮสเตส ซึ่งมีหนาที่ตรวจผูโดยสารตามบัญชี รายชื่อตอจากนั้นชาวยุโรป ชาว
อเมริกนั และชาวญี่ปุนก็ยอย ๆ กันลงมา นายพลดิเรกยกกลองถาย ภาพยนตร เตรียมถายภาพ
ลูกหลานของเขาหลังจากไดรับทราบจากแอรโฮสเตสสาวสวยชาวญี่ปุน แจงวาพนัส,นพ,สมนึก,
และดํารงหนุมไทยทั้ง 4 คน ไดโดยสารมากับเครื่องบินเครือ่ งนี้!
บันไดวางแลว ผูโดยสารตางหิ้วกระเปาเดินยอย ๆ ตรงไปยังดานตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เพื่อทําพิธีเขาเมืองและใหเจาหนาที่ตรวจคนกระเปาเสื้อผาสัมภาระที่นําติดตัวมา!
คุณหญิงวาดอดรนทนไมไหวก็มองไปบนเครือ่ งบินแลวรองตะโกนลัน่
“พนัสโวย พาพรรคพวกของแกลงมาเสียทีซีโวย แดดรอนจะตายอยูแ ลวคุณปูข องแกยืน
ตากแดดหัวแดงแจ อยูนี่สงสารทานบางซีโวย”!
ใครคนหนึง่ ซึง่ เปนชายหนุม คอย ๆโผลหนาออกมาจากขอบประตูเครื่องบินเขาสวมแวนตา
ขอบกระซึ่งเปนแวนตาปองกันแสงแดดแบบเดียวกับอาเสี่ยกิมหงวน ใครคนนั้นมองลงมาขางลาง
แลวหลบหนาเขาไป นิกรชักฉิวก็กลาวกับ เพือ่ น ๆ วา
“ไปเถอะโวยอยารับมันเลย อยางไรมันก็ขึ้นแท็กซี่กลับไปบานได บทบาทมันยังกะพระเอก
ตุก ตาทอง ใคร ๆ เขาลงมาจากเครื่องบินหมดแลว อายสี่คนยังไมยอมลงมา”
คราวนี้ชายหนุมรูปรางคอนขางเล็กและบอบบางสวมแวนตาสายตาสั้นคนหนึ่ง พาตัวเดิน
ผานประตูเครื่องบินออกมาเขาคือศาสตราจารย
ดํารง
ณรงคฤทธิ์ลูกชายคนเดียวของจอม
นักวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญนั่นเอง!

ดํารงแตงชุดสีน้ําทะเลผูกเน็คไทเงื่อนกะลาสี รูปรางหนาตาของเขาก็คือนายพลดิเรกเมื่อ
ครัง้ อดีตนั่นเอง ชายหนุมโยกมือใหสี่สหายกับสี่นางและทานผูใหญทั้งสองดวยความตื่นเตนดีใจ
เหลือที่จะกลาว!
“ดํารง…ดํารงลูกแม…ดํารงหลานตา…หลานยาลงมาเร็ว” เสียงใครตอใครตะโกนลัน่ ไป
หมด สวนนายพลดิเรกบันทึกภาพ ลุกชายของเขาไวดวยกลองถายภาพยนตร 16 มม. ที่ใชฟลมสี
ธรรมชาติ!
มือของใครคนหนึง่ เอือ้ มมือออกมาจากชองประตู ควาคอเสื้อสากลทางดานหลังของดํารง
แลวกระชากตัวดํารงเขาไป เจาของมือหิ้วกระเปาเสื้อผาขนาดกลางเดินยิ้มกริ่มออกมา ชายหนุมราง
สูงชะลูดสวมแวนตา ขอบกระใบหนา เหมือนกับโขลกออกมาจากพิมพเดียวกับ เสี่ยหงวนก็คือ
สมนึกหรือเสี่ยตี๋นั่นเอง!
“สวัสดีเตี่ย สวัสดีครับคุณปูคุณยาคุณแมคุณอาคุณลุง ยิ้ปป ลูกรักของเตี่ยกลับมาลาง
ผลาญเตี่ยแลวครับ เหมือนกับกงเกวียนกําเกวียน อยางที่เตี่ยเคยลางผลาญกงของผม”
พลหัวเราะหึ ๆ หันมาพูดกับเสี่ยหงวน!
“อายนึกยัดเหลาแตวันเชียวโวย เสียงมันออแอบอกวามันกินเหลานีห่ วา”
ทันใดนั้นเองพนัสและดํารงก็หิ้วกระเปาเสื้อผาเดินออกมายืนรวมกลุมกับเพื่อนเกลอทั้ง
สอง ตางแตงกายชุดสีน้ําทะเลเหมือนกัน เน็คไทและรองเทาก็แบบเดียวสีเดียวกัน ประไพหนาเสีย
เมื่อไมเห็นนพลูกชายของหลอน จึงรองถามพนัส!
“พอนัส นพไมไดมาดวยหรืออยางไร”
พนัสยิ้มใหหลอน!
“มาครับอา แตมันนั่งหลับอยูบนที่นั่งครับ ปลุกเทาไรมันก็ไมยอมตื่น มันบอกวามันจะยอน
หลับไปโตเกียวอีก”!
ประไพพยักหนารับทราบ
“สันดานเหมือนพอ พวกเธอสามคนลงมาซิ ยืนอยูทําไมละ”
ดํารงวา “คุฯพอกําลังถายหนังพวกเรานี่ครับ เตะทาใหทานถายเสียหนอย”
เสี่ยตี๋รองถามลงมา!
“มีฟล ม หรือเปลาครับอาหมอ”!
นายพลดิเรกทําคอยน
“มีโวย ไมมีจะถายหาหอกอะไร”!
เจาคุณปจจนึกฯ กวักมือเรียกเจาหนุมรูปหลอทั้งสาม
“ลงมาเถอะลูก อานพปลอยมันตามเรือ่ ง”!

นพ การุณวงศ สถาปตยหนุมพรวดพราดออกมาจากประตูเครื่องบินทันที เขาแตงกาย
เชนเดียวกับคณะพรรคของเขา มือซายหิ้วกระเปาเสื้อผา เขาโบกมือใหสี่สหายกับสี่นางและทาน
ผูใหญทั้งสองแลวกลาวขึ้นอยางคึกคะนอง!
“มาแลว…มีแลว…หนุมกวา….เทกวา…สนุกกวา….และหัวเราะมากกวา…..”
เสี่ยตี๋หันมามองดูลูกชายนิกร!
“ตื่นแลวเรอะคุณนพ แกโฆษณาอะไรของแกวะ”
นพยิ้มแปนทําหนาทะเลนแบบเดียวกับคุณพอของเขา
“ก็โฆษณาพวกเรานะซิ เรากลับมาบานแลว ตอไปนีเ้ ราจะสนุกสนานกันใหเต็มที่ เพื่อให
คุณพอของเราไดพกั ผอนบาง ทานแสดงละครชีวิตมามากมายพอแลว เราจะตองทํางานแทนทาน
ไปโวยลงไปขางลางเถอะ ลงไปกราบปูยาตายายพอแมญาติผูใหญของเรา”!
สี่สหายวัยเบญจเพศ ตางพากันลงบันไดไปขางลาง พอลงมาพนขั้นบันไดคณะพรรคสี่
สหายกับสี่นางและทานผูใหญทั้งสองพรอมดวยเจาแหว ก็พากันเขามาหอมลอม พนัส,นพ,สมนึก
และดํารง ไดกระพุมมือไหวคุณหญิงวาดเปนคนแรกในฐานะที่คุณหญิงวาดเปนคุณยา แลวก็ไหว
ทานเจาคุณปจจนึก ฯ เปนคนที่สองในฐานะที่เจาคุณปจจนึก ฯ เปนตาของนพและดํารง เปนปูข อ
พนัสและสมนึก ตอจากนั้นชายหนุมรูปหลอทั้งสี่คนก็กระทําความเคารพบิดามารดาของตนและ
ญาติผูใหญโดยทั่วหนา ซึ่งการลําดับญาตินั้นอาจจะไมถูกตอง แตถือเอาความสะดวกเปนเกณฑ พล
กับเสี่ยหงวนเปนคุณลุง นิกรกับนายพลดิเรกเปนคุณอา นันทาเปนคุณปา นวลลออเปนทั้งปาและ
นา ประภาและประไพเปนคุณนา แตประภาเปนคุณปาของนพตําแหนงหนึง่ ซึ่งหลอนเปนปานพ
โดยตรงเพราะหลอนเปนพีส่ าวประไพ
มีการกอดจูบกันอุตลุดระหวางคุณแมกับลูก คุณยากับคุณหลาน และคุณปาคุณนากับคุณ
หลาน สี่นางน้ําตาคลอไปตามกัน สวนใบหนายิ้มละไม คุณหญิงวาดถึงกับรองไหสะอึกสะอื้นดีใจ
ที่ไดเห็นหนาหลานชายทั้งสี่คนของทาน แตหลานที่แทจริงของทานนั้นก็คือพนัสกับนพอยางไรก็
ตามทานก็รักใครเอ็นดูสมนึกกับดํารงเหมือนกับหลานในไสของทาน
เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นจนฟงไมไดศัพท พูดคุยไตถามทุกขสุขกัน คุณหญิงวาดกอดและ
จูบดํารงเปนคนสุดทายยกมือลูบหลังลูบหนาดวยความปรานีแลวพูดพลางรองไหพลาง
“หลานรักของยาเหมือนคุณพอเหลือเกิน รูหรือเปลาวายาคิดถึงพวกเจาจนกินไมไดนอนไม
หลับ มาหลายวันแลวคอยฟงแตขาวกําหนดกลับแนนอน เฮอ..ตอไปนี้ยาสบายใจและมีความสุข
แลว”!
ดํารงจูบแกมคุณยาเบา ๆ แลวมองดูคณ
ุ หญิงวาดดวยความเคารพรัก เหมือนกับยาของเขา
“พวกเรานัง่ อยูใ นเรือบิน ก็บนถึงคุณยามาตลอดทางเลยครับเปนหวงคุณยาเพราะคุณยาแก
แลว”!
คุณหญิงวาดหันมายิ้มใหศาสตราจารยดิเรก

“พอดํารงหลอกวาเธอเมือ่ หนุม ๆ ตัง้ เปนกอง นี่ถาสายตาไมสั้นก็คงจะหลอกวานี้อีกมาก”
สนนึกเอื้อมมือเขี่ยแขนคุณหญิงวาดเบา ๆ!
“คุยกับผมบางซิครับผมก็เปนหลานของคุณยาเหมือนกัน”
คุณหญิงวาดหันมาทางเสี่ยตี๋ซึ่งยืนอยูเคียงขางนวลลออแลวทานก็หัวเราะทั้งน้ําตา
“เจาก็เหมือนกับเตี่ยของเจาไมมีผิด ทะลึ่งขนาดสุนัขไมรับประทานเดียว”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง พนัสแลเห็นกลุมประชาชนซึ่งลวนแตเด็กสาววัยรุนยืน
เบียดเสียดเยียดยัดกันอยูที่ทาอากาศยานดานตะวันออกคือดานสนามบิน เขาก็รูสึกแปลกใจเล็กนอย
จึงกลาวถามเจาคุณปจจนึก ฯ !
“ผูคนเหลานั้นเขามารับใครกันครับคุณปู”
ทานเจาคุณยิ้มให!
“มารับพวกแกนะซิ”
ลูกชายของพลสะดุงโหยง
“มารับพวกเรา….โอโฮ….นี่พวกผมกลายเปนสําคัญไปแลวหรือครับนี่”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะเบา ๆ!
“ทําไมจะไมสําคัญละในเมื่อแกทั้งสี่คนมีปริญญาโท เปนชายโสด แลวก็ตางก็เปนลูก
เศรษฐีดว ยกันทัง้ นัน้ โดยเฉพาะเจานึกใคร ๆ ก็รูวาเปนทายาท ของมหาเศรษฐีกมิ หงวน ถาเจานึก
เอายาพิษใหอายหงวนกิน หรือ อายหงวนมีอันเปนเทงทึงไป ดวยโรคภัยไขเจ็บหรือถูกใครเขายิง
ตาย เจานึกก็จะไดครอบครองทรัพยสมบัติอันมหาศาล เงินสดอีกหลายรอยลานบาท”
สมนึกพูดเสริมขึ้น!
“เงินสดของเตีย่ เทาไหรนะครับคุณปู”
ทานเจาคุณพาซื่อตอบเสี่ยตี๋
“หลายรอยลานโวย”
“เทาไรนะครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้ําลายเอื๊อก
“เดีย๋ วก็โดนเตะเทานั้นเอง นี่แหละไหมละ ลูกไมยอมหลนไมไกลตน ลูกจิ้งจกมันก็ตอง
เปนจิง้ จก”!
นวลลออทําตาเขียวกับลูกชายของหลอน
“อยาลอเลียนคุณปูซิลูก แลวกันหัวอเมริกันละกอเปนยังงี้แหละ กระโดกกระเดกไมใครจะ
เรียบรอย”!
นพพูดเสริมขึ้น
“ใชครับคุณปา
ชาวอเมริกันเปนชาติที่รักเสรีภาพและมีเสรีภาพโดยสมบูรณ เรื่อง
กิริยามารยาทของพวกเราถาไมเหมาะไมควรก็อยาถือสาเลยครับ คุณปากับคุณนาชวยกันอบรมสั่ง

สอนไมชาเราก็จะทิ้งนิสัยอเมริกันกลายเปนหนุมไทยที่สุภาพเรียบรอยนารัก แตวาลูกเศรษฐีอยาง
พวกเราเราเรื่องมารยาทไมสําคัญไมใชหรือครับ”!
เสีย่ ตีเ๋ ห็นพองดวย
“ใช อะไรมันจะมาสําคัญกวาเงินวะอายนพ อา-เขาไปทีด่ า นตรวจคนเขาเมืองเถอะโวย
แดดรอนพระอาทิตยแดงแจอยางนี้สงสารคุณปูทาน วันนี้ทานแตงนายพลเสียดวย ทาทางยังกะนาย
พลแม็คอาเธอร”!
นพหัวเราะ
!
“พูดออกมาได นายพลแม็คอาเธอรหัวไมลานจะเหมือนกับ คุณตาไดอยางไร
เจาคุณปจจนึก ฯ ตวาดแว็ด “พอแลว ไมตอ งวิจารณ”!
คุณหญิงวาดยกมือขวาชูขึ้น ขอใหทุกคนสงบเงียบแลวทานก็ กลาวกับหลานชายของทาน
ทั้ง 4 คนดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส
“กลับบานเราเถอะลูก
ยาเตรียมหองหับและทุกสิ่งทุกอยางไวใหพวกเจาเรียบรอยแลว
พรอมดวยเบ็นซสปอทสีแดงสดคนละคัน พึ่งออกมาจากอูใหมเอี่ยม เพราะรถสี่คันนี้และยาตอง
สรางโรงรถอีกหลังหนึง่ ตางหาก ไปเถอะยังจะตองไปทําพิธีการเขาเมืองและใหเขาตรวจ ขาวของ
อีก ออ—ทักทายกับอายแหวมันเสียหนอยซีนะ ยืนหนาตูมอยูน น่ั ตอไปเจาแหวจะรับภาระเปนตน
หองของพวกเจาแลว”!
หนุมนอยรูปหลอทั้งสี่คนพากันเดินเขาไปหาเจาแหวซึ่งอยูในเครื่องแบบสิบเอก เจาแหวชิด
เทาตรงยกมือวันทยหัตถลูก ๆ ของเจานาย ซึง่ เปนเจานายของเขาดวย!
“สวัสดีครับ คุณพนัส, คุณนพ,คุณสมนึกและคุณดํารง”
สี่หนุมตางรับไหวเจาแหวและยิ้มให “ไง-แหว” พนัสกลาวทักขาเกาเตาเลี้ยงของคุณยาสนิท
สนม “เอาบั้งสิบเอกมาติดไมกลัวติดตะรางเรอะ”!
เจาแหวชักฉิว “แลวกัน รับประทานผมเปนสิบเอกจริง ๆ นะครับ”
พนัสหัวเราะเบา ๆ
!
“งัน้ เรอะ พึง่ รูเดีย๋ วนี้เองวาแกไดเลือ่ นเปนสิบเอก แตพวกเราอาจจะเปนรอยเอกในไมชา นี้”
!
“อาว รับประทานมือมันคนละชัน้ นีค่ รับ คุณทัง้ สีม่ ปี ริญญาโทผมมันแคสาํ เร็จโรงเรียน
ประชาบาลเทานั้น แฮะ แฮะ พวกคุณหลอมากนี้ครับ ยังงี้ผูหญิงตอมเปนแมลงวันตอมเม็ดทุเรียน
เชียวครับ รับประทานดูที่หนาทาอากาศยานซีสาวทีนเอดและจิ๋กกี๋มาคอยรับพวกคุณตั้งมากมายกาย
กองไมรวู า ลูกเตาเหลาใครบาง”!
สมนึกยิ้มใหเจาแหวและสงธนบัตรราคา 1,000 เย็นหนึ่งฉบับใหเจาแหว “เอา-เอาไวซอ้ื
กาแฟกิน”!
!
“วา รับประทานไมใชเงินไทยนี่ครับ เมด อิน เจแปน ผมจะไปใชไดที่ไหนละครับคุณนึก”!

!
“อายเซอ ไปแลกเอาตามรานแลกเงินถมเถไป แตพนั เย็นไมกบ่ี าทหรอกนะ โนน-กระเปา
เสือ้ ผาของพวกเรารวม 4 ใบกองอยูนั่นแกชวยหอบไปดวย มือถือไมหมดเอาปากคาบไป” !
!
กิมหงวนเดินเขามาหาลุกชายของเขา
“พวกแกมีกระเปาเสื้อผาติดตัวมาคนละใบเทานั้นเองละหรือ”
สมนึกยิ้มใหเตี่ยบังเกิดเกลาของเขา
“มีมาอีกเยอะแยะครับ ผมจางเรือสินคาลําหนึ่งขนขาวของของพวกเรามากรุงเทพฯ ครับ
เรือออกเดินทางมาราวสองอาทิตยแลวเดือนหนาก็ถึง”!
!
“หา เหมาเขาทั้งลํายังงั้นหรือ”
“ครับเขาคิดคาระวางเพียงลานหาแสนเทานั้น”!
!
เสี่ยหงวนตาเหลือก”แลวแกจะเอาเงินที่ไหนจายใหเขา”!
“อาว ก็เตี่ยนะซีครับ”
“โอย” พ.อ.กิมหงวนคราง “กูเปนลมดีกวา”
สมนึกหัวเราะเบา ๆ “อยาพึง่ ครับ นี่มันลานบินขายหนาเขา เอาไวไปเปนลมทีบ่ า นเรา
ดีกวา”
เจาคุณปจจนึก ๆ กับคุณหญิงวาดเดินนําหนาพาทุก ๆ คนออกไปจากลานจอดเครื่องบิน
เจาแหวอยูทายขบวนหอบกระเปาเสื้อผาพะรุงพะรัง
หนุมรูปหลอทั้งสี่คนตองทําพิธีการเขาเมือง คือแสดงพาสปอรทและกรอกเอกสารเขาเมือง
ของกองตรวจคนเขาเมือง ตอจากนั้นก็ใหเจาหนาที่ศุลการักษ ตรวจคนกระเปาเสือ้ ผาตามระเบียบ
ซึ่งเจาหนาที่ก็ไดปฏิบัติอยางสุภาพนอบนอม
เมื่อผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรมาที่ทาอากาศยาน เสียงไชโยโหรอ งของสาว
วัยรุนทั้งหลายก็ดังขึ้นเซ็งแซ คณะพรรคสี่สหายตางหยุดชะงัก สวนพนัส,นพ,สมนึก,และดํารงเดิน
รวมกลุมเขาไปหาบรรดาหญิงสาวที่มีแกใจมารอรับ พวกญาติมิตรของชายหนุมรูปหลอทั้งสี่คนไม
อาจจะบุกเขามาได จึงไดแตยืนดูอยูหาง ๆ!
สาวสวยวัยรุนหลายรอยคนตางเฮโลเขามาหอมลอมขอลายเซ็นและยื้อยุดฉุดมือ
มีการ
เบียดเสียดรวนกันหยิกขวนทุบถองกันอุตลุด พนัส,นพ,สมนึก และดํารง ตองเซ็นชื่อใหพวกสาว
สวยนักลาลายเซ็นเหลานี้ ซึ่งเจตนาอันแทจริงของหลอนก็คืออยากจะเขามาใกลชิดกับสี่หนุมและ
ไดพูดคุยกับเขา แนะนําตัวเองใหเขารูจักนั่นเอง!
ในที่สุดจิ๊กกี๋คนหนึ่งก็รองตะโกนขึ้น”ลายเซ็นไมเอาโวย เอาเน็คไทเอาเสือ้ กางเกงไปเปนที่
ระลึกดีกวา พวกเราตะลุมบอนโวย เอา….เฮ….”!
เทานีเ้ อง คลื่นมนุษยสาวสวยก็บุกเขามาดึงทึ้งเสื้อกางเกงชุดสากลเน็คไทและเสื้อเชิ้ทของ
เจาหนุม รูปหลอทัง้ สีค่ นขาดวิน่ ออกเปนชิ้นเล็กชิน้ นอย ไมมีอํานาจสิ่งใดที่จะยับยั้งการกระทําของ

ผูหญิงสาวเหลานั้นได คณะพรรคสี่สหายตางยืนมองดู พนัส,นพ,สมนึกและดํารงดวยความหวงใย
พอไดสติคุณหญิงวาดก็รองบอกลูกชายของทาน!
“เร็ว พาพวกของแกเขาไปชวยลูก ๆ ซีโ่ วย ตาย…หลานกูตายแน เด็กสาวสมัยนี้ทําไมถึง
ดุเดือดอยางนี้”!
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ วิ่งเหยาะ ๆ เขาไปตองตะโกนหามก็ไมมใี ครเชื่อฟง สาวสวย
คนใดดึงทึ้งเสื้อผาไดชิ้นหนึ่งก็ลาถอยไป
เพียงครูเดียวสาววัยรุนและจิ๊กกี๋หลายรอยคนก็กระจัด
กระจายไปหมด!
พนัส,นพ,สมนึกและดํารง หมดเนื้อหมดตัวตางเหลือแตกางเกงในคนละตัวรองเทาหุมสน
และถุงเทาเทานั้นชุดสากลสีน้ําทะเลพรอมดวยเชิ้ทแขนยาวและเน็คไทถูกกระชากขาดวิ่น ติดมือ
พวกสาวทีนเอดไปหมดแลว!
ตํารงมองดูหนาเพื่อนเกลอทั้งสามคนแลวพูดขึ้นเบา ๆ
“มายก็อด ชั่วเวลาที่เราไมอยูอเมริกาไมถึงสิบป ผูห ญิงไทยมีความเจริญกาวหนาขึน้ อีกมาก
เคราะหดีเหลือเกินที่หลอนไมชวยกันรุมฉีกกางเกงในของเรา แลวก็แวนตาของกันกับอายตี๋ ก็ไมมี
ใครเอาไป”!
คณะพรรคสี่สหายพากันเขามาหาลูก ๆ ของเขา ในเวลาเดียวกันพวกญาติมิตรที่มาคอย
ตอนรับก็ ยอย ๆ กันมา ทุกคนตางขบขันและเศราในระคนกัน เทพบุตรรูปหลอทั้งสี่คนไดทักทาย
โอภาปราศรัยกับผูที่มารับเขาอยางสุภาพนอบนอม คุณหญิงวาดกับสี่นางพากันเขามารวมกลุม ตาง
คนตางบนพึมพําและทุเรศนัยตตา
เมื่อเห็นสี่หนุมอยูในชุดกางเกงในสวมเชิ้ทหนังกําพราเชนนี้
อยางไรก็ตาม พนัส,นพ,สมนึกและดํารง คงยิ้มแยมแจมใสไมไดแสดงทาทีโกรธเคืองหรือนึกอับ
อายใครเลย
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวกับพวกญาติมิตรเหลานั้น!
"เปนยังไง พอเจาสี่คนเหยียบผืนแผนดินไทย ก็ไดรบั การตอนรับอยางดุเดือดเชนนี้#!
สมนึกวา "ไมใชดุเดือดหรอกครับคุณตา พวกสาวๆ เขาสนใจและพอใจพวกผมหรอกครับ
ผมคิดวาถึงแมคณะสี่เตาทองมาเมืองไทย ก็คงไมไดรบั การตอนรับเหมือนอยางผม อยางนี้สนุกดี
ครับ#!
เสี่ยหงวนมองดูลูกชายของเขาอยางขบขัน!
"สนุกดี แกกับเพื่อนๆ ไมขายหนาเขาหรือวะที่เหลือแตกางเกงในเพียงตัวเดียว#!
สมนึกอมยิ้ม!
"ไมครับ เราไมไดทาํ ตัวของเรา เราถูกผูหญิงตั้งเกือบพันกลุมรุมฉีกเสื้อผาของเราตางหาก
อยางนี้ที่อเมริกาก็เคยมีตัวอยางมาแลวครับ
เด็กสาวพวกนี้เอาอยางหนุมสาวในอเมริกาแนนอน
ดาราภาพยนตรคนสําคัญหลายคน ถูกกลุมรุมฉีกเสื้อผามาแลว ดาราผูหญิงบางคนแมแตกางเกงในก็
ไมเหลือติดตัว เพราะแฟนฉีกไปแบงกันเพื่อเก็บไวเปนที่ระลึก#!

สาวสวยกลุมหนึ่งราว 6!คน เดินจดๆ จองๆ ตรงเขามา คุณหญิงวาดแลเห็นเขา ก็ตะเพิดไล
ดวยเสียงเอ็ดตะโร!
"ไป!&!ไป โวย เปนสาวเปนนางไหงมาทําอยางนี้#!
ใครคนหนึง่ รองตอบทาน!
"สมัยนี้ดานไดอายอดคะ ไมทําก็ไมไดแฟนดีๆ นะซีคะคุณยาย แหม'พวกเราอุตสาหมารับ
ลูกหลานของคุณยาย ยังจะมาไลเราอีก#!
คุณหญิงวาดทําตาเขียวเขาใส!
"ก็ไปหาที่บานซียะ พึ่งมาถึงยังเหน็ดเหนื่อย พวกเธอชวยกันดึงทึ้งเสื้อกางเกงขาดหมดเห็น
ไหมละ แลวนี่ลงไปขึ้นรถหมามันคงฟดหลานฉันแนนอน#!
นพลูกชายนิกร โบกมือใหสาวทีนเอดกลุมนี้!
"ขอบคุณครับที่มารับ และมาชวยกันฉีกเสื้อกางเกงพวกเรา อยากรูจักและคุยกับพวกเรา
เชิญทีบ่ า น พัชราภรณ ครับ#!
สาวสวยรางสูงโปรงคนหนึ่งทําตาหวานใหนพแลวยกมือชี้หนาอกตัวเอง!
"หนูชื่อดาราวดีคะ จําชื่อหนูไวนะคะ รับรองวาอายุหนูครบ13 ปแลว พรุง นีพ้ วกเราจะไป
เยี่ยมที่บานคะ #!
นพยกมือไหว!
"ขอบคุณครับ โปรดอยาลืมเอาสําเนาสํามะโนครัวติดมือไปดวย เพื่อใหผมแนใจวาคุณอายุ
ครบ13 ขวบ จริง ๆ เรื่องพรรณนีพ้ ลาดพลัง้ ลําบากครับ นอกจากเสียชื่อแลวยังจะตองเสียเงินคา
ทนายคาอะไรตออะไรอีก แลวก็เสียเวลาดวย พวกเราสัญญากันแลววาเราจะไมยอมเปนเพื่อนหรือ
มีความสัมพันธกับเด็กสาวที่มีอายุต่ํากวา 13 ขวบ”!
เจาคุณปจจนึก ฯ เดินเขามาหาชายหนุมทั้งสี่แลวพูดตัดบท
“ทักทายและขอบคุณญาติมิตรของเราที่มารับพวกแกใหทั่วหนาโวย กลับบานเรากันเสียที
ฉันทุเรศพวกแกเต็มทนแลว นุงกางเกงในตัวเดียวยืนปออยูที่ทาอากาศยาน ฝรั่งมังคาเดินกันให
เกรอนาขายหนาเขา”!
สี่หนุมตางกระจายกันออกไปโอภาปราศรัยกับผูที่มาตอนรับเขา
เมือ่ ชางภาพของ
หนังสือพิมพรายวัน ฉบับหนึ่งปรี่เขามามาจะถายภาพ พนัสลูกชายของพลก็รองเสียงหลงวิ่งเขาไป
ยกมือไหวตากลองชั้นดีวัยกลางคนรางอวนเตี้ย!
“ผมกราบละครับขอเสียที ขืนเอาภาพชุดนี้ของเราไปลงพิมพพวกเราก็ขายหนาเขาแย หัว
นอกปริญญาโทพึ่งมาจากอเมริกานุงกางเกงในตัวเดียวยืนอยุที่ทาอากาศยานทามกลางวงศาคณา
ญาติ”!
ตากลองยิ้มใหพนัส

“แตเราจะเสนอขาวใหประชาชนทราบนีค้ รับ วาพวกสาวทีนเอดคลั่งไคลพวกคุณแหกันมา
รับที่ดอนเมืองแลวก็กลุมรุมกันฉีกเสื้อผาชุดสากลของพวกคุณเอาไปเปนที่ระลึกคนละชิ้น
ขาว
เชนนี้จะทําใหพวกคุณมีคาและมีความหมายขึ้นอีกเราจะไดรูกันวา พวกคุณใหญยิ่งกวานักรองคณะ
สีเ่ ตาทอง ขอใหเราถายภาพเถอะครับ”!
พนัสนิง่ คิดแลวเห็นพองดวย
“จริงครับ เอาเลยครับ ผมและเพื่อน ๆ ยินดีใหถายแลว ชวยเขียนขาวดวยนะครับวาพวก
เรายังไมสนใจในเรื่องผูหญิง เพราะเราจะตองเริม่ งานอาชีพของเราเสียกอน”
ชวยภาพกมศรีษะใหลูกชายของพลแลวถอยออกไป ตอจากนั้นเขาก็เก็บภาพสีหนุมไวถึง 3
ภาพในมุมตาง ๆ ไวสําหรับเลือกรูปที่เหมาะ ๆ!
เทพบุตรหนุมรูปหลอทั้งสี่คนมาถึงบาน “พัชราภรณ” ในเวลา16.30 น.
หนาบาน “พัชราภรณ” ริมถนนสุขุมวิทเต็มไปดวยสาววัยรุนนับรอยยืนจับกลุมรอคอยดู
หนาลูกชายของคณะพรรคสี่สหาย เมื่อคาดิลแล็คเกงและโอลสโมบิลเกงแลนตามกันเขาไปในบาน
“พัชราภรณ” โดยมีดอดจเกงติดตามมาอีกคันหนึง่ ทีนเอดเหลานัน้ ก็ตบมือโหรองกันเกรียวกราว
หลายคนกระโดดโลดเตนโบกไมโบกมือใหหนุม เนื้อหอมทัง้ 4 คนซึ่งนั่งอยูในรถคาดิลแล็คโดยเจา
แหวทําหนาที่เปนคนขับ คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯอยูในรถโอลสโมบิล สี่นางกับ
คุณหญิงวาดอยูในรถดอดจเกงซึ่งนันทาเปนคนขับนั่งคูกับคุณหญิงวาด
จิ๊กกี๋วัย 15 ขวบคนหนึ่งนุงกางเกงฟตเปรียะจนนาเกลียด ถือชอดอกไมวิ่งออกมายื่นให
สมนึกหรือเสีย่ ตีข๋ องเรา!
สมนึกรีบยกมือไหวหลอน และเอื้อมมือรับชอคัทลียาสามสีชอมาถือไวอยางอิ่มอกอิ่มใจ
คุณหญิงวาดคอนจิ๊กกี๋สาวและบนพึมพํา!
“แหม เปนลูกสาวเปนหลานและกอมึง แมฉีกเนื้อออกเปนชิ้น ๆ อัดใสไหปลาราเลย เปน
สาวเปนนางแท ๆ ไมมียางอาย อยู ๆ ก็เอาดอกไมมาใหผูชายทั้ง ๆ ที่ไมเคยรูจักมักจี่กบั เขา เกิดมา
เปนลูกผูหญิงมันก็ตองรักนวลสงวนตัวถึงจะถูก เคราะหดีเหลือเกินที่ฉันไมมีหลานสาว มีหลานสี่
คนก็ตวั ผูล ว นๆ”!
รถเกงทั้ง 3 คันแลนมาหยุดหนาโรงรถ และดานซายของโรงรถนัน้ มีโรงรถทีส่ รางดวยไม
ยังใหมเอี่ยมถูกสรางขึ้นหลังหนึ่งเก็บรถเกงได 4 คัน เบ็นซสปอรทสีแดงสดรวม 4 คันจอดอยูใน
โรงรถโรงนี้!
เจาแหวกลาวกับพอเทวดาทั้ง 4 คนวา
“รับประทานรถสปอรทนี่แหละครับที่อาเสี่ยทานซื้อเตรียมไวใหพวกคุณเปนของขวัญที่ทํา
ปริญญาโทได”!

สีห่ นุม ตางตื่นเตนดีใจไปตามกัน ทั้งสี่คนเปดประตูลงจากรถดาดิลแล็กเกงอยางรีบรอนวิ่ง
กระโดด โลดเตนเขาไปในโรงรถทีส่ รางใหม ในเวลาเดียวกันคณะพรรคสี่สหายและสี่นางก็พากัน
ยอยๆ ลงจากรถเกงทั้งสองคัน สมนึกหันมารองตะโกนถามเสีย่ หงวนดวยเสียงอันดัง!
“เตีย่ ครับ ของใครคันไหนครับ”!
อาเสี่ยซักเริ่มรําคาญใจบางแลว ความรูสึกบอกตัวเองวานับแตนี้ไป เขาจะตองมีเรื่องควัก
กระเปาเรื่อยๆ เพราะลูกชายหัวแกวหัวแหวนของเขา
“เลือกเอาเถอะโวย ใครอยากไดคันไหนก็เลือกเอา”
ชายหนุมทั้งสี่คน ตางแยกยายกันขึ้นไปนั่งบนรถเบ็นซ กุญแจสวิทชไฟมีอยูแลว ตางเปด
สวิทซตดิ เครื่องลองเรงเครื่องยนตรดสู ง เสียงเอะอะเฮฮาลั่นบาน พวกคนใชชายหญิงแหกันออกมา
ยืนดูอยูหนาตึกหนาสลอน ทุกคนตื่นเตนดีใจที่ไดเห็นหนา หนุม เนื้อหอมทัง้ 4 คน
สมนึกบังคับเบ็นซสปอรทพุงออกจากโรงอยางรวดเร็ว ตรงรี่เขามาหาสี่สหายกับทานเจา
คุณปจจนึกๆ!
“เฮย” เจาคุณรองเสียงแหลง
เสีย่ ตีเ๋ หยียบเบรคเต็มแรง ยางทั้งสี่ลอครูดกับถนนคอนกรีตดังเอี๊ยด สี่สหายกับทานเจาคุณ
ถอนหายใจเฮือกใหญไปตามกัน พลยกมือเทาสะเอวมองดูสมนึกอยางเคืองๆ
“อยา ขับบาๆ แบบหนุม อเมริกนั เชนนีโ้ วยอายตี๋ ถาแกเหยิยบเบรคไมทัน คุณปูห รือลุง
หรืออาหรือเตี่ยแกคนในคนหนึ่งอาจจะถูกรถชนเทงทึงก็ได”!
สมนึกยิ้ม เปดประตูกวางลงมาจากรถ!
“ผมอยากดูกําลังของรถนะครับ เชื่อมือผมเถอะครับคุณลุง
มือชั้นผมเคยประลองที่
สนามแขงรถในอเมริกามาแลว”!
อาเสี่ยจุปาก
“อยาโมอา ยตี๋ แกเคยแขงรถในอเมริกาเมื่อไหรวะไมเคยมีขา วเลย”
“แลวกัน ใหผมรากเลือดลงแดงตายซีเอา ผมเคยประลองที่สนามแขงรถในอาริโซนามา
จริงๆ ถามอายนพอายนัสและดํารงดูก็ไดครับ”!
กินหงวนทําหนาฉงน
“จริงนะเรอะ”
“ครับ”
“อือ ลูกเตี่ยไมเลวนี่หวา แขงไดทเ่ี ทาไหรวะ”
“ไมมอี นั ดับครับ ผมขับซอมมือของผมคันเดียวในสนามแขงรถ ขืนแขงกับเขาผมก็มีหวัง
เทงทึง มันขับกันยังกะเหาะ อยางขี้หมูขี้หมาก็ชั่วโมงละ 150 ไมล”
“ถุย” เสียงหงวนรองลั่น “แกนี่พูดยวนคลายกับเตี่ยเมื่อตอนหนุมๆ วะ ฟงเสียเปนนานนึก
วาเคยแขงรถมาแลวที่แทก็เอารถไปขับในสนามแขงรถ”!

สี่นางหัวเราะคิกคักไปตามกันคุณหญิงวาดกลาวกับชายหนุมทั้งสี่คนวา
“พวกเจามีรถสปอรทขี่ก็ตองขับรถดวยความระวัง ตองนึกถึงชีวติ และความปลอดภัยของ
ประชาชนคนเดินถนน การขับอยางหวาดเสียวหรือเฉียดคนเดินถนนจะทําใหปูยาตายายที่ตายไป
นานแลวเดือดรอน”!
นพกลาวถามขึ้นเบาๆ
“ตายไปแลวอยูในหลุมทําไมถึงเดือดรอนละครับคุณยา”
คุณหญิงวาดพูดพลางหัวเราะพลาง!
“ก็เพราะคนเดินถนนเขาพูดถึงนะซี อยาถือวามีเงินมีรถดีๆขับ คนเรานะถูกเขาลําดับบรรพ
บุรษุ มันดีอยูร ึ คนเดินถนนบางคนปากไวจะตายไป พอรถแลนเฉียดลอรถทับรองเล็กๆ ตามถนนทํา
ใหน้ําฝนกระเด็นไปถูกนิดเดียว ก็ตะโกนเรียกปูทวดเจาของรถลงมาถึงพอและแม พวกแกตองระวัง
หนอย เปนลูกผูดีมีเงินก็ตองทําตัวใหเหมาะสม รูจ กั การควรเวนควรประพฤติ อยาใหคนเขาแชงดา
ไป'ไปบนตึกเถอะลูก
กอนอื่นยาตองการใหพวกแกขึน้ ไปอาบน้าํ ผลัดเปลีย่ นเครื่องแตงตัวให
สบายใจเสียกอน”!
เจาคุณปจจนึกฯ แลเห็นสาวทีนเอดนับรอยยืนอยูท ห่ี นาประตูร้ัวนอกถนน และทําทาจะบุก
เขามาในบาน ทานก็รอ งตะโกนบอกคนสวนคนหนึง่ !
“เฮย อายเพ็งโวย ไปปดประตูรั้วใสกลอนที ประเดี๋ยวพวกหลานๆ ของขาจะไมมี
กางเกงในนุง”!
คุณหญิงวาดกอดคอพนัสกับนพ นําหนาทุกๆ คนตรงไปทีต่ กึ ใหญ ตอนนี้เองนิกรก็แลเห็น
เด็กสาววัยรุน ประมาณ 10 คนปรากฎตัวอยูบนรั้วขางบานในถนนซอยใหญ หลายคนทําทาจะปน
รัว้ เหล็กโปรงเขามาในบาน “พัชราภรณ” !
“อุย ตาย” นิกรครางแบบกระเทยแลวยกมือชี้ใหเพื่อนๆ ดู “โนน…พวกจิ๊กกี๋และสาววัยรุน
กําลังจะบุกบานเรา”!
“เฮ” ศาสตราจารยดิเรกรองลัน่ “อยายืนนะหนู รั้วสูงตองสองเมตรกวาตกลงไปแขงขาหัก
นะ”!
เด็กสาวคนหนึง่ รองตะโกนขึ้น
“ขาหักหรือตายก็ไมเปนไรคะ ขอใหหนูไดเห็นหนาคุณสมนึกเทานัน้ ”
เสีย่ ตีห๋ รือสมนึกตะโกนขึน้ ทันที!
“อยาเพิ่งเลยครับผมพึ่งมาถึง
ที่ดอนเมืองพวกเราถูกทึ้งจนเหลือแตกางเกงในคนละตัว
กลับมาบาน พวกคุณจะมาเอาอะไรกับผมอีก”!
จิก๊ กีห๋ นาแฉลมตะโกนตอบ
“เราอยากไดรองเทาถุงเทาและกางเกงในของพวกคุณคะ”

พลรองเรียกเด็กหนุมซึ่งมีหนาที่ทําความสะอาดรถยนตคนหนึ่งมาพบกับเขาที่หนาตึก แลว
ออกคําสัง่ !
“แกไประดมพรรคพวกแกและพวกคนสวนคอยระวังอยาใหแมพวกสาวๆบุกเขามาในบาน
เราไดเขาใจไหม ลูกหลานของฉันพึ่งมาถึงบานยังไมไดพักผอนเลย อา-ถาหากวามีใครปนรั้วเขามา
ก็อยาไปรุนแรงกับเขาละ ขอรองใหเขาออกไปจากบานเราโดยดี ชี้แจงใหเขาฟงวา พนัส, นพ,
ดํารงและสมนึกยังไมมีเวลาพอที่จะตอนรับใครทั้งนั้น”!
หนุมนอยทั้งสี่และทุกคนเดิน รวมกลุมขึ้นมาบนตึกและเลยเขาไปในหองโถง ทั้งสี่คนพูด
คุยกันเอะอะเอ็ดตะโร ราเริงสดชื่นตามแบบหนุมอเมริกัน พวกคนใชและสาวใชที่ยืนอยูในหองโถง
ไดรับการทักทายจากพอหนุมเนื้อหอมก็ยิ้มแปนไปตามกัน นพกระโดดกอดและจูบสาวใชคนหนึ่ง
ดังฟอด!
“ฉันเกือบจะจําเธอไมไดเนียน ตอนที่เราไปอเมริกาเธอพึ่งรุนสาว เทานั้นบัดนี้เธอเปนสาว
ใหญ สวย และนารักขึ้น โอโฮเฮะ เธออวบอัดจัง ดูเหมือนเธอปเดียวกับฉันใชไหม”!
คุณหญิงวาดปราดเขามามาดึงตัวนพออก
“เรื่องอะไรวะแกไปจูบนังเนียนมัน”!
“ก็เปนอะไรไปละครับคุณยา การจูบแกมเปนการแสดงความรักที่มีตอกัน ซึ่งไมใชความรัก
อยางหนุมสาว”!
“ถายังงั้นแกจูบฉันซี”!
“อุย แกมคุณยามองดูคลายๆ ปลาหมึกบดครับ ยนๆๆๆยังไงก็ไมรู” พูดจบนพก็หันมาทาง
สาวใช “เนียนดีใจไหมที่พวกเราเรียนสําเร็จศิลปศาสตร ลาพระอาจารยกลับมาบานเมืองของเรา”
เนียนหัวเราะเบา ๆ!
“ดีใจคะ พวกเราทุกคนรอคอยคุณทั้งสี่ตั้งแตบายสามโมงแลว”
“ขอบใจมาก ฉันก็ตื่นเตนและปลื้มใจจนบอกไมถูกที่ไดกลับมาบาน เรือบินมันชาไปราว
ครึง่ ชัว่ โมง บินมาดีๆ เกิดยางแตกตองจอดปะยาง แลวก็ตอนจะเขาประเทศไทย สวนกับเครือ่ งบิน
สายเดียวกัน นายตรวจลํานั้นกระโดดมาลําเราเหยียบปกเครื่องบินพลาด เลยหลนลงทะเลเทงทึงไป
นักบินเขาบินวนไวอาลัยอยูหลายรอบ”!
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวกับพลอยางภาคภูมิใจในหลานชายของทาน
“อายนพมันกะลอนเหมือน อายกรเมื่อหนุมๆ อาเองยังแปลกใจอยูทุกวันนี้นึกไมออก
เหมือนกันวาทําไม อาถึงตกลงใจยกประไพใหอายกร”!
นิกรพูดเสริม
“ไมยกยังไงไหว คุณพอผมถึงไมรวยอยางอายหงวน ทานก็มีเงินอยูในแบงคตั้ง 10 ลาน
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยอีกมากมาย 10 ลานสมัยนั้นนะมันเทากับ 100 ลานสมัยนี้เชียว
นะครับ ผมสุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะมรดกของคุณพอ”!

ทานเจาคุณยิ้มเยาะ!
“แตนับแตวันนี้ไปแกจะตองปวดกบาล เจานพมันคงไมกระดูกเหมือนแกหรอก เด็กหนุม
ขนาดนีม้ นั ตองเทีย่ วตองเขาสังคมทําตัวใหเดน เตรียมเซ็นเช็คไวใหมนั เถอะ”
นิกรเอียงคออมยิ้ม!
“เรื่องอะไร อายนพมีทั้งตาและยาซึ่งมีหนาที่จะตองจายเงินใหมัน ผมเปนแตเพียงพอธุระ
ไมใช”!
เสียงหัวเราะดังขึ้นลัน่ หองโถง คุณหญิงวาดพาหนุมเนื้อหอมทั้งสี่คนผานหองโถงขึ้นบันได
ไปชั้นบน ทุกคนติดตามขึ้นไปดวย ตางก็กําลังเหอคุณลูกและหลานไมวาใครจะพูดจะทําอะไรรูสึก
วานารักนาเอ็นดูถูกใจไปทั้งนั้น โดยเฉพาะคุณหญิงวาดรักชายหนุม ทัง้ สีค่ นนี้ราวกับชีวติ จิตใจของ
ทาน!
พนัส, นพ, สมนึก และดํารง ถูกนําเขามาในหองนอนอันหรูหรากวางขวาง ซึ่งอยูใกลกับ
บันไดขึ้นลง เมือ่ ไดเห็นหองพักซึง่ มีเตียงนอนตัง้ อยูเ รียงกันรวม 4 เตียง ชายหนุมทั้งสี่คนก็กระโดด
โลดเตนโผเขากอดกันและจูบกันดวยความรักใครอันสนิทสนม!
“อยางนี้วิเศษแน” พนัสพูดเสียงลั่น “ขาวของเครื่องประดับหองไมสําคัญสําหรับพวกเรา
เราตองการนอนเตียงใกลๆ กันอยางนี้เทานั้น สบายละโวยเรา”!
นพชี้มือไปที่หองน้ําแลวพูดกับเพื่อนๆ
“หองน้าํ อยูใ นหองนอนอยางนี้ เวลาปวดทองอึนี่สะดวกมาก ฮะ ฮะ”
คุณหญิงวาดกลาวกับลูกชาย ของนิกรซึ่งเปนหลานยาของทาน
“ยาและลุงกิมหงวนของแกไดหมดเปลืองเงินรวมครึ่งแสนในการจัดหองนอนและหองน้ํา
ใหแกทั้งสี่คน แกลองเขาไปดูในหองน้ําซีนพ มันสวยงามและสะอาดซึ่งพวกแกอาจจะนอนเลน
หรือนอนหลับไดอยางสบาย”!
นพเดินปราดไปทีป่ ระตูหองน้าํ เขาหยุดยืนมองดูเครื่องสุขภัณฑและความโอโถงของหอง
แลวเขาก็หมุนตัวกลับหันมารองบอกเพื่อนๆ!
“เด็ดขาดเลยโวย ชักโครกที่นั่งคูเสียดวยซี อยางนี้ไมตองเสียเวลารอคอยเพราะใชหองน้ํา
ไดทีละสองคน อีไปคุยไปปรึกษาหารือกัน ฮะ ฮะ”!
ดํารงพูดเสริมขึน้
“ถากันวางกันจะแกไขสรางโถสวมอัตโนมัติใหแกเปนพิเศษ กดสวิทชทีเดียวกลายเปน
เกาอีน้ อน แกจะไดถายไปหลับไป.!
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครื้นเครงสี่หนุมพากันเดินตรวจรอบๆหอง เมื่อเปดดูตูเสือ้ ผาก็แล
เห็น เสื้อกางเกง แขวนอยูหลายชุดตามขนาดที่ชายหนุมทั้งสี่วัดสงมาใหทางบานเตรียมซื้อหาไวให
ขาวของตางๆในหองนี้มีใชอยางครบครัน!

เมื่อเจาแหวและคนใชคนหนึ่งขนกระเปาเสื้อผาเขามาในหอง และวางไวริมหอง คุณหญิง
วาดก็กลาวกับสี่สหายและสีน่ างวา!
“ปลอยใหลูกๆหลานๆมันเปนตัวของมันเถอะ จะไดอาบน้าํ เปลีย่ นเครือ่ งแตงตัวกัน นุง
กางเกงในอยางนี้มันทุเรศตาอยางไรชอบกล ไปขางลางเถอะพวกเรา ตอไปนี้เราเตรียมยาแกปวด
หัวไวกินกันไดแลว บานเราคงจะหนวกหูตลอดวันอยางนอยก็เสียงเพลงจากแผนเสียง พวกหนุมๆ
สาวๆนะเขาชอบความอึกทึกครึกโครม”!
สมนึกแหกปากรองตะโกนดังๆ
“ยิปป”!
แลวเขาก็พุงตัวลงบนเตียงนอนเตียงหนึ่งเสียงดังโครม
ดิ้นรนไปมาอยูบนเตียงอยาง
สนุกสนาน นพเขาไปจูบแกมประไพดังฟอดแลวรํายี่เกรองยี่เกเสียวแจวสุมเสียงทาทางก็คือนิกรเมื่อ
หนุม ๆ นัน่ เอง!
!
กลับคืนบุรินทรถิ่นประเทศไทย
กระดิ่งเงินดีใจนะเปนหนักหนา
สถาปตยบัณฑิตหนุมกําลังกรุมกริ่ม
ยังไมทันจะยิ้มผูหญิงก็ใหทา
เราจะไถเงินทองของพระราชบิดา
พนัสหมั่นไสเต็มทนก็ยกเทาถีบหลังนพคอนขางแรง ลูกชายของนิกรเซถลาไปไกลแลวก็
หมุนตัวกลับ!
“อายมนัส มึงตาย”
นพวิ่งเขาตะลุมบอนพนัสทันที สองสหายเตะถีบชกถองและตอยกันอุตลุด ถึงแมเปนการ
สัพยอกหยอกลอ คุณหญิงวาดก็ไมอยากจะใหเลนกันรุนแรงอยางนี้เพราะกลัววา ถาใครพลาดพลั้ง
ถูกเจ็บเขาเกิดยัวะขึ้นมา ก็จะฟาดปากกันจริง ๆ ทานจึงกลาวหาม
“เฮย หยุดโวย” !
การหยอกเยาระหวางพนัสกับนพตางสิ้นสุดลงทันที พนัสมองดูคุณยาแลวกลาวกับนพ
อยางคึกคนอง!
“เอาโวย หนึง่ สอง สามจับคุณยาโยนหนาตาง”!
“โอย” คุณหญิงวาดรองสุดเสียง “อยานะโวย ตึกนี่ไมใชเตี้ย ๆ แกโยนยาลงไปก็กระดูกออก
นอกเนื้อเทานัน้ เอง เออเฮอ พวกแกนี่เปนลิงเปนคางกันขนาดนี้เชียวเรอะ”
พนัสยิ้มใหคุณหญิงวาด!
“คนหนุม ๆ มีฮอรโมนมากมีสตางคแยะ ๆ มันก็คึกอยางนี้แหละครับคุณยา”!

คุณหญิงสั่นศรีษะชา ๆ เมื่อเห็นสี่สหายกับสี่นางเดินรวมกลุมออกไปจากหอง ทานก็ชวน
เจาคุณปจจนึกฯ ติดตามไป ซึ่งเจาแหวตามไปดวยและนึกในใจวาตอไปนี้เขาจะตองทํางานหนักขึ้น
กวาเกา!
ในครึง่ ชัว่ โมงนัน้ เองหนุม เนื้อหอมทัง้ สีค่ นก็อาบน้าํ แตงกายเรียบรอย ตางนั่งสนทนากัน
บนเตียงนอนของตนซึ่งพนัสเลือกเตียงซาย ตอมาเปนเตียงของนพ แลวก็เตียงของสมนึก ขวาสุด
เปนเตียงของศาสตราจารยดํารงนักวิทยาศาสตรที่มีอายุนอย แตมีความรูความสามารถไมยิ่งหยอน
กวาบิดาของเขา ทัง้ นีก้ ด็ ว ยมันสมองอันเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง ประกอบทั้งดํารงตั้งอกตั้งใจ รับ
การศึกษามาแตเริ่มตน จนกระทั่งอาจารยผูสอนกลายเปนลูกศิษยของดํารงไป!
พนัสไดกลาวกับเพื่อนเกลอทั้งสามวา!
“เราจะตองรีบเรงดัดแปลงที่วางหลังบานเปนสนามกีฬาของพวกเรา พวกเราไมใชเสเพล
บอยหรือหนุม เจาสําราญทีส่ าํ มะเลเทเมา เราจําเปนตองบริหารรางกายของเราดวยการเลนกีฬา เชน
เทนนิส แบดมินตัน”!
สมนึกเห็นพองดวย
“ก็เอาซีวะ จางเขามาทําคอรทจะยากอะไร เงินของพอแมเราไมใชเงินของเรา”
ดํารงวา “พูดอยางนี้ก็ไมถูกอายตี๋ เราเรียนสําเร็จมาแลวเราควรจะหาเงินของเราเอง”
สมนึกหันขวับมาทางลูกชายของนายพลดิเรก!
“ก็ถูก แตตอนที่เรายังไมไดประกอบอาชีพอะไร เราก็ตองถลุงเงินพอแมไปกอน อยาทํา
เปนคนดีหนวยเลยวะอายบอด แกควรจะรูดีวา พอหรือแมแปลวาผูให ลูกแปลวาผูขอ”
“ใครบอกแกละ” พนัสพูดเสียงหัวเราะแลวสะดุงเฮือกสุดตัวนั่งทรงตัวตรง
“อะไรวะอายนัส” นพถาม “แกทําทาเหมือนกับมีใครเอาเข็มแทงแก”
พนัสยิ้มแหง ๆ
“มีมอื นิม่ ๆ มือหนึ่งกําลังจับขอเทาขางขวาของกันวะ”
สามสหายอาปากหวอไปตามกัน นพรีบกมลงมองดูใตเตียง พอแลเห็นสาวสวยวัยรุนแตง
กายแบบจิ๊กกี๋นิยมคนหนึ่งหมอบคูตัวอยูใตเตียงพนัส เขาก็ใจหายวาบ!
“โอย ตาเถนชวย”!
แลวนพก็ยืดตัวขึ้นมองดูหนาเพื่อนเกลอทั้งสามในทาทีตื่นเตนประหลาดใจเหลือที่จะกลาว
“ผีเรอะ” สมนึกกระซิบถาม!
นพกลืนน้ําลายเอื๊อก
“คนโวยไมใชผี ผีหลอกกลางวันมีที่ไหนกัน”
ลูกชายของนายพลดิเรก นัยนตาเหลือก
“คนจริง ๆ เรอะ”!
“เออ ผูหญิงสาววัยรุน นุงกางเกงแดงใสเสื้อยืดฟตเปรียะทําผมทรงกระโกนปากแตร”

พนัสผลุนผลันลุกขึ้น แลวโกงโคงมองดูใตเตียงของเขา พอแลเห็นเด็กสาวคนนั้น พนัสก็
หัวเราะเบา ๆ !
“ออกมาเถอะคุณ นึกยังไงขึน้ มาละถึงไดบุกเขามาในบานเรา และเขามาแอบซอนตัวอยูใต
เตียงนอนของพวกผม”!
จิ๊กกี๋ที่เพิ่งแตกเนื้อสาวคอย ๆ คลานออกมาจากใตเตียงนอนแลวลุกขึ้นยืนเผชิญหนาสี่สหาย
หนุมดวยความสะเทิ้นอาย
หลอนสวมสะแล็คสีแดงสะดุดตาและแนบสนิทเนื้อแลเห็นสวนเวา
สวนนูนอยางถนัด สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นฟตเปรียะ ซึ่งหลอนมีเจตนาใชเสื้อยืดที่คับ ๆ เพือ่
โชวสว นสัดของหลอน ใบหนาของเด็กสาวคนนี้จิ้มลิ้มพริ้มเพราอยูในเกณฑสวย ทําผมทรงสูง
แบบปารีส ทาปากเขียนคิ้วชวยใหหลอนสวยขึ้นอีก
“คุณเปนใครครับ”
หลอนไมตอบ มองดูหนาหนุมเนื้อหอมทีละคน แลวสิ้นสุดที่ใบหนาของสมนึกทายาทของ
มหาเศรษฐีกมิ หงวน คราวนีห้ ลอนโปรยยิม้ ใหเขา ทําใหสมนึกรีบลุกขึ้นเดินยิ้มกริ่มเขามาหยุดยืน
เผชิญหนาหลอนในทาทางกอรอกอติกและกรุม กริม่ !
“เมื่อกี้คุณขวางยิ้มอันนารักไปใหผมใชไหม”
“ฮะ คุณชื่อสมนึกใชไหมคะ”!
“แหงเลยครับ ผมชื่อสมนึก ไทยแท ลูกชายโทนของทานพันเอกกิมหงวนหรือคุณจะเรียก
ผมวาเสีย่ ตีผ๋ มก็อนุญาต”!
นพผุดลุกขึ้นยืนและมองดูสาวนอยดวยความไมพอใจ
“เจตนา ของคุณตองการรูจ กั กับอายตีค๋ นเดียวยังงัน้ เรอะ”
“คะ เปนความตัง้ ใจของดิฉนั ”!
นพเคนหัวเราะ
“ถาเชนนั้นเชิญออกไปคุยกันขางนอก นี่เปนหองสวนตัวของผมไมใชโรงแรมและไมใช
สวนสาธารณะ”!
สมนึกทําตาเขียวกับนพ
“ไมใชหอ งของแกคนเดียวโวย อายนพ หองของเราทัง้ สีค่ น แกนีเ่ ลวมาก สุภาพบุรุษนะมี
แตเขายกยองใหเกียรติผูหญิง นี่แกไลผูหญิงมีเยี่ยงอยางที่ไหน” พูดจบเขาก็หันมาทางจิ๊กกี๋วัยรุน
“อยาไปกลัวมันครับคุณกี๋ ผมคือมิตรทีด่ ขี องคุณ”!
หลอนยิ้มแหง ๆ
“ดิฉนั ชือ่ มากาเร็ตคะ”
เสี่ยตี๋ยิ้มใหหลอน
“หนาตาคุณเปนคนไทย ไหงชือ่ เปนฝรัง่ ละครับ”

“ดิฉนั เปนจิก๊ กีน๋ ค่ี ะ พวกโกและกี๋เขานิยมตั้งชื่อเปนฝรั่งคะ เชน บิลลี่โชติ, เอลวิสทรัพย
ผูหญิงก็มี โดโรธีตุย มากาเร็ตแอว คือดิฉันนี่แหละคะ แลวก็อลิสจอย อา'กรุณาใหดิฉันรูจักและ
เปนแฟนของคุณเถอะนะคะคุณสมนึก”!
เสี่ยตี๋ทําหนาชอบกล
“เอายังงี้เชียวหรือครับ”
“ฮะ ดิฉนั ชอบพูดแบบเปดอกหรือตรงไปตรงมา”
สมนึกหันมายักคิ้วให เพื่อเกลอทั้งสามคลายจะอวดวาเขาเปนคนมีโชคดี มีแฟนมาหา
จนถึงบาน แลวเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่จิ๊กกี๋สาว!
“ผมขอขอบคุณอยางยิง่ เชียวครับ เทาที่คุณปวารณาตัวขอเปนแฟนของผม แตวา …..เราคบ
กันเปนเพื่อไปกอนไมดีหรือครับ”!
มากาเร็ตทําหนาเศรา
“ไมคะ ดิฉันกลัวคนอื่นมาแยงดิฉัน ขณะนี้ใคร ๆ ก็กําลังตองการเปนแฟนคุณทั้งนั้น มา
จากนอกมีปริญญาโทแลวก็เปนลูกมหาเศรษฐีอยางนี้ คุณกําลังหอมหวนทวนลมเชียวคะ นะคะ ให
ดิฉันเปนแฟนคุณเถอะนะคะ”
“วา…..” สมนึกคราง
“วาทําไมคะ”
“ผมรูสึกวาคุณยังเด็กเกินไป ผมนะอายุยางเขาปที่ 25 แลว คุณอายุเทาไหร”
!
“13 ป 4 เดือนคะ”
เสียงนพฮัมเพลงขึ้นเบา ๆ
“ตาง…ตางตะริด…ติด้ ๆตะราง…ตางตะริดติดตาราง”
สมนึกหันมาทําตาเขียว
!
“มึงนะซิ” นพหัวเราะ
!
“พูดหยาบ หัวนอกพูดมึงพูดกูใชภาษาไทยเดิม โธ-อายเสี่ยหงวน”
“อาว ๆ ๆ ลอชื่อพอเดี๋ยวเจ็บตัวนะ เตี่ยกันนะลุงแกนะโวย”!
!
“เออ จริงโวยลืมนึกไป” สมนึกหันมาทางเด็กสาว
!
“ปหนาหรืออีกสองปคุณมาพบกับผมใหมดีกวาครับ
รับรองวาผมจะไมแตงงานอยาง
เด็ดขาด ผมจะรอคุณจนกวาผมแนใจวาผมจะไมตองคดีหลอกเด็กอายุต่ํากวา 13 ขวบ ผมนะไมคิด
ทําลายหรือทํารายคุณหรอก แตผูหญิงกับผูชายหรือหนุมสาว ยอมเปรียบเหมือนน้ํามันเบ็นซินกับไม
ขีด ใกลกันเขาเกิดพึ่บพั่บขึ้นมา ผมก็จะตกเปนผูตองหา หนังสือพิมพลงขาวพาดหัวตัวเทาหมอ
แกง”!
มากาเร็ตแอวลวงมือลงไปในกระเปากางเกงขางขวา หยิบกระดาษสีขาวชิ้นหนึ่งออกมาสง
ใหเสียตี๋

!
“เพื่อใหคุณแนใจและสบายใจ ดิฉันไดนําสําเนาทะเบียนสํามะโนครัวมาดวยแลว อานดูซิ
คะ ในสําเนาสํามะโนครัวจะปรากฏวา ดิฉันมีอายุได 13 ป กับ 4 เดือน”!
สมนึกคลี่เอกสารชิ้นนั้นออกดูแลวเดินไปสงใหนพ
!
“แกชวยดูหนอยซินพ สําเนาที่ถูกตองใชไหม”
นพพิจารณาดูแลวสั่นศีรษะ!
!
“สงสัยวาไมแทวะ ไมมีตรานายอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น”
!
“นั่นนะซิ”!
มีเสียงคุณหญิงวาดกับเจาคุณปจจนึก ๆ ดังขึน้ ทีห่ นาหองพัก สี่สหายตกใจวาวุนไปตามกัน
กลัววาคุณยา คุณปูและคุณตาจะเขามาพบจิ๋กกี๋สาวเจาของนามมากาเร็ตแอว สมนึกกลาวกับหลอน
อยางละล่ําละลัก
!
“เร็ว คุณยาและคุณปูผมมา คุณมุดเขาไปซอนใตเรียงตามเดิม เร็วซิครับ”
มากาเร็ตหนาซีดตัวสั่นรีบทรุดตัวนั่งคลานเขาไปใตเตียงทันที หมอบคูตวั นิง่ เฉย จนกระทั่ง
คุณหญิงวาดกับเจาคุณปจจนึก ฯ พากันเดินเขามาในหอง คุณหญิงวาดยิ้มใหหลายชาย ของทานทั้งสี่
คน!
!
“ออ อาบน้ําแตงตัวกันเสร็จแลวลงไปขางลางเถอะลูก ยาจะพาไปเดินดูบริเวณบานเราให
ทั่ว พวกเจาจะไดรูวาหลังบานเรามีสิ่งปลูกสรางเกิดขึ้นใหมหลายอยาง นับตั้งแตศาลาไทยสําหรับ
นัง่ พักผอนตอนเย็น และก็บังกาโลพักรอน เรือนตนไมอีกหลังหนึง่ อยากจะใหพวกเจาเยี่ยมเยือน
ไตถามทุกขสุข พวกคนใชชายหญิงและคนสวนดวย ทุกคนลวนแตตื่นเตนดีใจทั้งนั้นที่พวกเจาเรียน
สําเร็จกลับมาบาน เอะ ไดกลิ่นน้ําหอมที่ไหน กลิ่นนี้มันน้ําหอมฝรั่งเศสที่สาว ๆ ชอบใช”
เจาคุณปจจนึก ฯ มองดูหนาเทพบุตรทั้งสี่คน!
!
“ใครใชน้ําหอมวะ”
พนัสยิ้มเจื่อน ๆ เขารูดีวากลิ่นน้ําหอมที่เกิดขึ้นเปนน้ําหอม จากเรือนรางของมากาเร็ต
!
“ไมมีใครใชหรอกครับคุณปู ลมพัดมาทางหลังบาน สาวใชของเราคงจะใชน้ําหอมที่คุณยา
ไดกลิ่นกระมังครับ”
คุณหญิงวาดมองดู หลานชาย ของทานอยางขบขัน
!
“ขวดละ 300 บาท นะโวย พนัส สาวใชมันไมซื้อใชหรอก”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําจมูกฟุดฟด คุณหญิงวาดกลัววาหลาน ๆ ของทานจะสํารวยหยิบหยง
จนเกินไปก็เที่ยวดมศีรษะ พนัส,นพ,สมนึก และดํารง ทั้ง 4 คน เมื่อไมไดกลิ่นน้ําหอมบนศีรษะของ
เจาหนุม เนื้อหอม ทานก็แปลกใจยิ่งขึ้นอีก
!
“อือ ชอบกลแฮะ เหมือนกับมีผหู ญิงคนหนึง่ แอบซอนอยูในหองนี้”
ดํารงรีบพูดกลบเกลื่อนทันที

!
“ไมมีครับคุณยา เราอยูก นั สีค่ นเทานัน้ แมแตมดตัวเดียวก็ไมไดลวงล้ําเขามาในหองเรา ลม
มันพัดกลิ่นน้ําหอมมาจากที่อื่นนะครับ”
!
“เปนไปไมได บานเรามีเนื้อที่ตั้ง 10 ไร ไมใชบานเล็กเรือนนอยที่หลังคาเบียดเสียดกัน ใคร
หลนปลาราหรือทําอะไรก็ไดกลิน่ ยาสงสัยเสียแลว ตองมีผูหญิงซอนอยูในหองแนนอน” แลวทานก็
เดินมาที่เตียงนอนกมลงมองดูใตเตียง พอแลเห็นมากาเร็ตคุณหญิงวาดก็ใจหายวาบ รองขึน้ ดวย
ความตกใจ “วาย…ตายแลว”!
พนัส,นพ,สมนึก และดํารง ตาง รองเพลงหมูข น้ึ พรอม ๆ กัน มันเปนเพลงเชียร ของ
มหาวิทยาลัยในจังหวะมารช เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามคุณหญิงวาดทันที
!
“ใครซอนอยูใ ตเตียงหรือครับคุณหญิง”
คุณหญิงวาดทําหนาเหมือนกับ จะรองไห
“เด็กผูห ญิงคะ”!
ทานเจาคุณกมลงมองดูใตเตียงแลวกระดิกนิ้วเรียก
!
“ออกมาแมกี๋ เออแนะ เกงกาจอะไรอยางนี้แมคุณเอย แอบขึ้นมาบนตึกไดยังไงนะทั้ง ๆที่
ในบานพลุกพลาน”
มากาเร็ตแอวคลานออกมาจาใตเตียงอีกครั้งหนึ่งแลวลุกขึ้นยืน คุณหญิงวาดยกมือชีห้ นา แต
กอนที่ทานจะพูดอะไร มากาเร็ตก็กลาวกับเสี่ยตี๋อยางรอนรน
!
“ลากอนนะคะคุณสมนึก วันหลังพบกันใหมคะ เก็บสําเนาสํามะโนครัวของดิฉันไวดว ย”
พูดจบหลอนก็วิ่งตื้อออกไปจากหอง
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะอยางขบขัน คุณหญิงวาดทําทาเหมือนกับจะเปนลม
!
“ตาย…ดิฉันตายแนเจาคุณ เด็กผูหญิงสมัยนี้ทําไมถึงเกงกาจอยางนี้ สมัยดิฉันแลเห็นหนุมๆ
ก็ตัวสั่นงันงกพูดอะไรไมออก นี้ถึงกับมาแอบซอนอยูใตเตียง”
พนัสพูดเสริมขึ้น!
!
“หลอนชือ่ กามาเร็ตครับ มาสมัครเปนแฟนอายตี๋”
!
“เปนแฟนเจานึก…” คุณหญิงวาดทวนคํา “ยาคงปวดกบาลตายในวันสองวันนี้ พวกแกลง
ไปดูซิ ตามรั้วบานทั้งสี่ดานมีเด็กสาว ๆ ปนปายยั้วเยี้ยไปหมด เด็กสาว ๆ ในตรองกลังบานเราตัง้
หลายคนพยายาม จะบุกเขามาทางประดูหลังบาน”!
สมนึกยิ้มแปน!
!
“คุณยาใจเย็นเถอะครับ พวกผมพึ่งมาจากนอกมีปริญญาพวงทาย และเปนลูกเศรษฐีพวก
สาว ๆ เขาก็อยากรูจ กั เปนมิตรดวย เราก็พรอมแลวทีจ่ ะเปนมิตรกับเขา ถาหากวาเขามีอายุ 13 ขวบ
ขึ้นไป”!
คุณหญิงวาดทําหนาชอบกล กอนที่ทานจะพูดอะไร เจาแหวก็พาตัวเดินเขามาในหองอยาง
รีบรอนแลวรายงานให คุณ หญิงวาดทราบ

!
“รับประทาน คุณนาย สงวนศรี มาหาขอรับ” เจาแหวหมายถึงเพือ่ นบานที่ดขี องคุณหญิง
วาดคนหนึ่งซึ่งเปน แมหมายและมีฐานะมีอันจะกิน!
“หา คุณนายสงวนเรอะ มากับใครวะ”
!
“รับประทานมากับคุณสุจิตรา ครับ”
!
“ออ มากับแมเล็ก”
แลวทานก็หันมาทางหนุมเนื้อหอมทั้งสี่
!
“ลงไปตอนรับคุณนายสงวนเถอะ เขาคงมาเยี่ยม พวกเจาแนนอน จําคุณนายสงวนไดไหม
ละ”
!
“ไดครับ”
นพพูดยิ้ม ๆ “รูปรางสูงโปรงแลวก็อว นเตีย้ นิดหนอย ใบหนารูปไขจะละเม็ดนะครับ”
!
“มะเหงกนี้แนะ” คุณหญิงวาดพูดเสียงหัวเราะแลวหันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ “ลงไปคุยกับ
คุณนายสงวนเถอะคะ เมื่อตอนสายแกใหเด็กมาบอกวาแกไมใครสบายไปรับที่ดอนเมืองไมได แต ก็
ยังอุตสาหมาเยี่ยมหลาน”!
!
“ครับ คุณนายสงวนเปนคนดีมีอัธยาศัย แตลูกสาวเห็นจะไมแคลวเปนจิ๊กกี๋”
ทานทั้งสองพาชายหนุมทั้งสี่คนออกไปจากหอง เจาแหวยืนเซอมองดูหองนอนซึ่งยังไมทัน
ไรรกรุงรัง กางเกงในผาเช็ดตัวเรี่ยราดอยูกลางหอง สบูฟอกตัวกอนหนึ่งวางอยูนอกประตูหองน้ํา
“เฮอ กูตายแน ยังกะลูกลิงลูกคาง ไมมีระเบียบเรียบรอยเสียเลย”!
ทีห่ อ งรับแขกของบาน “พัชราภรณ”
สี่สหายกับสี่นางกําลังสนทนากับสุภาพสตรีวัย 50 ป เจาของรางบอบบางกับหญิงสาววัยรุน
อายุในราว 18 ปรา งสูงโปรงอีกคนหนึง่ แมลูกคูนี้คือสงวนศรีกับสุจิตรา ลูกสาวสุดที่รักคนเดียวของ
หลอนนัน่ เอง เมือ่ คุณหญิงวาดกับเจาคุณปจจนึกฯ พาเจาหนุม เนื้อหอมทัง้ สีค่ นเขามาในหอง สงวน
ศรีกร็ องขึน้ ดัง ๆ!
!
“โอโฮ พอนัส,พอนพ,พอนึกและพอดํารง นี้ปาไปพบที่อื่นปาคงจําไมไดแนนอน”
ตางฝายตางไหวกัน อุตลุดไปหมด!
คุณนายสงวนศรีแนะนําใหชายหนุมทั้ง 4 คนรูจักกับธิดาของหลอน เด็กหญิงเล็กๆที่เติบโต
เปนสาวขึ้นมา และหนุม เนื้อหอมของเราเคยรูจกั หลอนมาแตกอ นแลว!
“โอโฮเฮะ สวยขึ้นกวาเกานี่ครับ”
สมนึกพูดเสียงลั่น สงวนศรียิ้มแกมแทบแตก
!
“จะ ใคร ๆ ก็วาสุจิตรายิ่งโตก็ยิ่งสวย”
สมนึกหยุดยิ้มทันที
!
“เปลาครับ ที่ผมวาสวยขึ้นกวาเกานะผมหมายถึงคุณปาหรอกครับ”
!
“อาว ไหงมาเกี้ยวคนแก”

“ผมไมถือนี่ครับ” สมนึกพูดแบบเดียวกับเตี่ยของเขา
สี่หนุมนั่งรวมกันบนโซฟาตัวเดียวกัน หองรับแขกอันกวางขวางกลายเปนคับแคบไปเสีย
แลว สาวใช 2 คนนําเครื่องดื่มมาเสิรฟใหทั่วหนากันแลวกลับออกไป คุณหญิงวาดไดสนทนากับ
เพื่อนบานของทานดวยอัธยาศัยไมตรีจิต
!
“ขอบคุณอยางยิ่งเชียวคะที่คุณนายกรุณามาเยี่ยมหลาน ๆ ของดิฉนั พอสีค่ นนีแ่ กออกจะ
รุม รามหนอยนะคะ ก็เหมือนพวกแยงขี้แหละคะ”!
ดํารงหัวเราะกาก!
!
“แยงกี้ครับคุณยา ไมใชแยงขี้ครับ”
สงวนศรีมองดูหนาพนัสแลวยิ้มนอยยิ้มใหญ
!
“แตพอนัสนารักมากคะ คุณหญิงขา ดิฉันพาแมเล็กมาหานอกจากจะมาเยี่ยมหลาน ๆ ทั้งสี่
คนแลว ก็อยากจะมาพูดทาบทามขอหมั้น พอนัสใหแมเล็กของดิฉันดวยคะ ดิฉันหวังอยางยิ่งวา
คุณหญิงกับคุณพลและคุณนันทา คงไมรงั เกียจทีจ่ ะเปนทองแผนเดียวกับดิฉนั ไมใชหรือคะ ถา
คุณหญิงไมขดั ของ พิธีหมั้นก็จะเปนไปอยางหรูหราสมเกี่ยรติแตตระกูลทั้งสอง”!
พ.อ. พลนัยนตาเหลือก มองดูสงวนศรีอยางแปลกใจ
!
“คุณพี่มาของลูกชายผมใหแมเล็ก”
!
“คะ หมั้นกันไวกอน แลวปหนาคอยแตงงานกัน”
พลกลั้นหัวเราะแทบแย เขามองดูหนาเมียรักของเขาแลวกลาววา
!
“ตกลงไหมจะนัน”
นันทาเกือบจะหัวเราะออกมาดัง ๆ
“ไมคะ” แลวหลอนก็หันมาทางสงวนศรี
!
“ขอโทษนะคะคุณพี่ ลูกชายของนันจะตองบวชเสียกอนคะ เรื่องผูห ญิงตองไวทหี ลัง”
สงวนศรียม้ิ เจื่อน ๆ
!
“ยังงั้นพี่ก็ขอบุคตัวไวกอน”
พลหันขวับมาทางลูกชายของเขา
!
“แกชอบแมเล็กไหมละ”
!
“ไมไหวครับคุณพอ หนายังกะมาแขง ฟนใหญเหมือนจอบ ขืนแตงงานกับผม คงฟดผมตาย
ถาผมจะมีแฟนหรือแตงงานผมตองเลือกผูห ญิงเองครับ อา-ขอบคุณมากครับ คุณปาที่กรุณามาสูขอ
ผม ขออายนพหรืออายตี๋แทนก็แลวกันครับ”!
“โอย” สมนึกรองลั่น “ปากยังกะ โจ. อี. เบราด”
สุจติ รารองกรีด๊
!
“แหม-ผูชายบามาวาเขา”
นพทําเสียงหาว ๆ พูดขึ้นทันที
!

“มาวาเขา”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางคริ้นเครงหนุมเนื้อหอมทั้งสี่คนตางยิ้มใหกันแลวลุกขึ้นพากันเดิน
หัวเราะหึ ๆ เขาไปในหองโถงใหญ ปลอยใหคุณพอคุณแมคุณปูคุณตาและคุณยาสนทนาปราศรัย
กับคุณนายสงวนศรี ผูมาสูขอลูกชายของพลพัชราภรณใหลูกสาวของหลอน นับวาเปนการสูขอที่
แหวกแนวที่สุด!
อวสาน!
!

